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Jak se můžu stát součástí rebelie?

Vyhledejte si nejbližší událost, kterou pořá-

dáme ve vašem městě. Rádi uvítáme nové 

lidi a pro každého se najde úkol! Nebo nás 

můžete podpořit finančně a přispět na náš 

transparentní účet: 9275 9275/2010.

CO KDYBYCHOM ZKUSILI...?
Inspirováno knihou Braiding Sweetgrass

Robin Wall Kimmererové

POJĎME SE ZNOVU CíTiT SOUČÁSTí PŘíRODNíHO SVĚTA

Řešení klimatické a ekologické krize vyžaduje zásadní změnu vnímání: toto téma se musí 

stát absolutní prioritou pro vládu, úřady, firmy i jednotlivce. Takový obrat ovšem nelze 

realizovat bez současné změny hodnot. Jak ukázal koronavirus, fungovat jiným než 

zavedeným způsobem kvůli jakési plíživé abstraktní hrozbě nikdo nevydrží příliš 

dlouho, pokud není sám hluboce přesvědčen, že to má smysl. Současné nastavení světa 

není dlouhodobě udržitelné; jak tedy včas přejít na šetrnější a odpovědnější systém, aniž 

bychom to vnímali jako nepříjemné omezování a uskrovňování?

Kniha Braiding Sweetgrass Robin Wall Kimmererové, kterou jsou naše transparenty 

inspirovány, ukazuje možnou cestu, a to v přijetí hodnotového systému vycházejícího 

z tradic přírodních národů. Příroda nemusí být jen kulisou našeho života, zdrojem 

surovin či poskytovatelem ekosystémových služeb; její složky se můžeme naučit 

vnímat jako další osoby, které s námi sdílejí stejný prostor. To neznamená, že by se tím 

automaticky staly nedotknutelnými, ale že začneme zohledňovat také jejich potřeby 

a uvědomíme si, že náš vztah s nimi je vzájemný — oboustranný. Pokud bychom své 

sousedy z paneláku považovali za umělé hologramy a brali si z jejich bytů násilím, 

co by nás zrovna napadlo, prospělo by to situaci v domě? A necítili bychom se v něm 

úplně zbytečně sami? Stromy, včely nebo řeky svou část dohody s lidmi dávno plní 

a zajišťují všechny naše potřeby — nyní je řada na nás. 



Čestná sklizeň

Poznej ty, kdo o tebe pečují, ať můžeš pečovat i ty o ně.

Představ se. Přijmi odpovědnost za to, že přicházíš vzít život. 

Než začneš brát, požádej o svolení. Respektuj odpověď.

Nikdy si neber první, co najdeš. Nikdy si neber poslední, co zbývá. 

Ber si jen to, co opravdu potřebuješ, a jen to, co dostaneš.

Nikdy si neber víc než polovinu. Nechej také ostatním. 

Sklízej tak, ať způsobíš co nejméně škod.

Používej to s úctou. Nedopusť, aby to přišlo nazmar. 

Rozděl se, jako se Země rozdělila s tebou.

Projev vděčnost za to, čeho se ti dostalo.

Oplať dar, jako projev vzájemnosti.

Vyživuj ty, kdo živí tebe, a Země potrvá věčně.

ZACHÁZET S KRAJINOU TAK, JAKO BY NA TOM ZÁVISEL NÁŠ ŽIVOT
Nádoby z nalezeného jílu. Krajina jako nádoba na vodu. Vše, co potřebujeme 
a používáme, vyšlo ze země. Krajina je víc než nemovitost. Jak se k ní chováme, 
se nám dříve či později vždy vrátí. Nutit jí svou vůli, nebo se od ní učit? 
Mysleme na svoje děti. Nemáme jiný domov, nemáme jinou krajinu.

CÍTIT SE JAKO ČLENOVÉ KOMUNITY ZAHRNUJÍCÍ I ROSTLINY A ZVÍŘATA
Košíky z kůry. Město, které počítá i s nejen lidskými obyvateli. Žijeme obklo-
peni svými umělými výtvory, až nám příroda může připadat jako neupravený 
chaos, se kterým je třeba bojovat. Známe ji vůbec jmény? Přijměme pampelišky 
v trávníku i jiřičky na supermarketu za své sousedy.

NAPLŇOVAT SVÉ POTŘEBY S ÚCTOU A VDĚČNOSTÍ
Miska z jehličí. Agrolesnictví, agrovoltaika. Je v pořádku, že potřebujeme jídlo, 
oblečení, přístřeší nebo energii. Ale neměli bychom to chápat jako samozřej-
most. Přemýšlejme nad tím, kolik a jak si bereme. Poškozovali bychom Zemi, 
kdybychom ji vnímali jako živou bytost, která se o nás stará?

NEJEN PŘIJÍMAT DARY ZEMĚ, ALE TAKÉ DÁVAT ZPĚT
Rybí kůže. Rybí přechod. Z přírodního světa si vybíráme jako z jídelního lístku, 
ale účet vidět nechceme. Co kdybychom i my svým životem prospívali druhým? 
Jsme součástí velkého systému vzájemných vztahů. Neptejme se, co ještě 
si můžeme vzít, ale čím můžeme tuto péči oplatit. 

PŘIZNAT PRÁVA OSOB I ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODĚ
Kopřivové plátno, rebarborová pletenina. Ekvádorská ústava o právech přírody. 
Proč je před zákonem osobou každá firma, ale skoro žádná řeka? Nezdála 
se kdysi absurdní i představa volebního práva pro ženy? Chápejme přírodu 
jako subjekt, a nikoliv objekt. Budeme žít v mnohem bohatším světě.Robin Wall Kimmererová 


